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1. Aktivitetet  nga Programi i Vazhdueshëm për Arsimim 

Ligjor   

 

E drejta e Bashkimit Evropian -Hyrje ne te drejtën  

penale IGJK Twining  
 

 

Nga data  8 deri 11  nëntor 2010, 

IGJK në bashkëpunim me Pro-

gramin e Binjakëzimit për Re-

formim të Sistemit të Arsimimit 

Ligjor në Kosovë (EU-LER), 

mbajti një trajnim katër ditor me 

temën e lartshënuar.   

 

Gjatë trajnimit, nga ana e tra-

jnuesve ndërkombëtar dhe ven-

dor të çertifikuar nga kjo lëmi u 

trajtuan çështjet lidhur me të 

drejtën evropiane, historinë, in-

strumentet dhe strukturën or-

ganizative të saj.  

 

Gjithashtu gjatë trajnimit u 

diskutuan problemet të cilat 

shfaqen në praktikë rreth zba-

timit të së drejtës evropiane si e 

drejt mbinacionale, e cila 

mbizotëron në rastet kur ka  ko-

lizon të ligjeve të shteteve 

anëtare të BE-së.  

 

Objektivat kryesore të këtij tra-

jnimi ishin krijimi i mundësive 

për përfituesit që të: 

 

 

 dallojnë strukturën or-

ganizative dhe juridik-

sionin e instrumenteve 

të BE-së; 

 

 identifikojnë epërsinë  e 

të Drejtës Evropiane si e 

drejtë mbi-nacionale; 

 

 të interpretojnë burimet 

ligjore të së Drejtës Ev-

ropiane si: traktatet, 

rregulloret, urdhëresat, 

direktivat dhe efektet e 

tyre në të drejtën na-

cionale; 

 

 interpretojnë rastet se 

kur dhe kush ka të drejt 

që ti drejtohet Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë. 

 

Përfitues  të këtij trajnimi ishin 

gjyqtarë të fushës penale dhe 

prokuror të të gjitha niveleve 

nga të gjitha regjionet e Kos-

ovës. 
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                 Tryezë pune: Sjelljet e pahijshme dhe rastet specifike nga 

Praktika e zyrës së prokurorit disiplinor  

Më 09 nëntor 2011, IGJK ka realizuar tryezën e punës 

me temën e lartshënuar. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte diskutimi  lidhur me 

rregullat specifike te sjelljes profesionale-integriteti, 

barazia dhe përgjegjësia administrative,  

shmangia e konfliktit të interesit, dhe sjelljet e pahi-

jshme të gjyqtareve dhe prokuroreve, profesionalizmi, 

paanshmëria, pavarësia dhe trajtimi i lëndës me drejtësi 

dhe efikasitet. 

Objektivat e këtij trajnimi ishin që përfituesve tu krijo-

hen mundësitë për të: 

 njohur rolin dhe kompetencat e Zyrës se Proku-

rorit Disiplinor;  

 njohur rrjedhën dhe procedurën pranë KGJK-së 
në rastet e shkeljes së këtyre rregullave; si dhe 

 Identifikuar shkeljet e Kodit të Etikës. 
 
Gjatë kësaj tryeze, përveç prezantimit teorik u trajtuan 
edhe shembuj nga praktika lidhur me  sjelljet e pahi-
jshme të gjyqtarëve si dhe raste nga praktika pranë 
ZPD, duke përfshi hetimin preliminar dhe procesin gjy-
qësor  

Përfitues  të këtij  trajnimi ishin gjyqtarë dhe  prokurorë 

të të gjitha niveleve dhe nga të gjitha regjionet e Kos-

ovës. 

Tryezë pune  

Paraburgimi -Arsyetimi i vendimit  

Më 18 nëntor 2011, IGJK ka realizuar një trajnim nga 

lëmia penale, me temë “Paraburgimi, arsyetimi i 

vendimit për caktimin e paraburgimit”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte trajtimi i çështjeve që kanë 

të bëjnë me Paraburgimin si: përmbajtja, forma dhe 

arsyetimi i aktvendimit për paraburgim, procedura për 

marrjen e këtij aktvendimi, ankesa kundër aktvendimit 

për paraburgim dhe kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë. 

 

Objektivat  e kësaj tryeze ishte që  pjesëmarrësit pas 
përfundimit të tij të janë gjendjeje që: 
 

 Të identifikojnë  shkaqet për caktimin e 
paraburgimit; 

 Të identifikojnë shkaqet për caktimin e arrestit 
shtëpiak si masë për sigurimin e pranisë së të 
pandehurit në procedurë; 

 Te identifikohen veprat penale për të cilat du-
het te caktohet Paraburgimi. 

Gjatë kësaj tryeze u prezantuan dhe diskutuan shem-

buj nga praktika gjyqësore lidhur me rastet e parabur-

gimit dhe arsyetimin e aktvendimit mbi paraburgim në 

mënyrë sa më profesionale. 

 

Përfitues  të këtij  trajnimi ishin gjyqtarë dhe  proku-

rorë të të gjitha niveleve dhe nga të gjitha regjionet e 

Kosovës. 
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Seminar:Lufta  kundër krimit  kibernetik 

Më 19 nëntor 2011, IGJK në bashkëpunim me 

Shoqatën e Bankave të Kosovës ka mbajtur 

tryezën e diskutimeve me temë “Lufta Kundër 

Krimit Kibernetik”. 

 

Qëllimi  kryesor i kësaj tryeze ishte diskutimi i 

problemeve që shfaqen në praktikë gjatë pro-

cedimit të transaksioneve financiar, veçoritë e 

kartelave bankare, siguria e kartelave, 

mashtrimet/keqpërdorimet në pikat shitëse, POS 

mashtrimi, keqpërdorimet përmes interneti,  

humbjet nga keqpërdorimi – procesi i ankesave 

dhe detyrimet financiare. 

 

Objektivat e këtij trajnimi ishin që pjesëmarrësit 

në të ardhmen të janë gjendjeje që të: 

Seminar:Ekzekutimi i masave dhe dënimeve ndaj të  miturve 

 

Më 21 nëntor 2011, IGJK organizoi seminarin 

me temë “ Ekzekutimi i masave dhe dënimeve 

ndaj të miturve”. 

Qëllimi kryesor  këtij seminar ishte shpjegimi 

lidhur me çështjet  rreth ekzekutimit të masave 

edukative – ekzekutimit të masave të diversitetit 

dhe masave edukuese, ekzekutimit të gjobës, 

urdhrit për punë në dobi të përgjithshëm, burgut 

për të mitur, si dhe shqyrtimit, zëvendësimit 

 identifikojnë fushat ku paraqitet krimi 
kibernetik; 

 
 dallojnë format dhe mënyrën e kryerjes 

së  krimit kibernetik; 
 
 aplikojnë format bashkëkohore të zbulimit 

të krimit kibernetik; 
 
 identifikojnë format dhe mënyrat se si 

mund të bëhet  parandalimi i krimit kiber-
netik 

 
 thellojnë njohuritë lidhur me institucionet 

që merren me luftimin e krimit kibernetik. 

 

 Përfitues  të këtij  trajnimi ishin gjyqtarë, zyrtarë 

ligjore nga Bankat që veprojnë në Kosovë si dhe 

Policia e Kosovës. 

dhe pushimit të masave edukuese. 

 Objektivat e këtij seminari ishte që gjyqtarët dhe 

prokurorët për të mitur të: 

  avancojnë njohuritë e tyre  dhe të ngritin 

efikasitetin e punës lidhur me ekzekutimin 

e masave dhe dënimeve që ju shqiptohen të 

miturve; 

 identifikojnë se cilat janë dënimet që mund 

ti shqiptohen të miturve;  

 zbatojnë teknikat e ekzekutimit të masave 

dhe dënimeve për të mitur; 

 

Nё kuadër tё këtij seminari u trajtuan sfidat dhe 

problemet që po hasen nё praktikë nё zbatimin e 

ligjshmёrisё nё fushën e drejtёsisё për të mitur,  

nevojën për një koordinim mё të  mirё ndërinsti-

tucional dhe nё nivel lokal nё zbatimin sa më efikas 

të Kodit të Drejtёsisё për të Mitur.  

 

Përfitues ishin gjyqtarë dhe prokurorë  për të mitur 

të gjitha regjioneve të Kosovës të nivelit komunal 

dhe ata nga gjykatat për kundërvajtje. 
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Tryezë diskutimesh  

 

E drejta për Respektimin e jetës private dhe familjes  

 

 kuptojnë nocionet e vëzhgimit-

sigurimit dhe mbledhjes së dësh-

mive; 

 

 njohin të drejtat e viktimave; 

 kuptojnë se çfarë përbën një 

ndërhyrje ne te drejtën e garantuar 

te nenit 8; 

 njohin bazën ligjore të ndërhyrjes 

në këtë të drejtë; 

 njohin kushtin e parashi-

kueshmërisë dhe mbikëqyrjes sek-

rete; 

 mësojnë si zbatohet parimi i pro-

porcionalitetit sipas nenin 8 te 

KEDNJ; 

 demonstrojnë dhe interpretojnë 

raste nga praktika gjyqësore e 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat 

e Njeriut në Strasburg (GJEDNj).  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e 

gjykatave nga të gjitha regjionet e Kos-

ovës.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më 30 nëntor 2011, IGJK,  mbajti seminarin me 

temën e lartpërmendur.  

 

Qëllimi i këtij seminari ishte që të trajtohen çështjet 

lidhur me përmbajtjen e të drejtës për respektimin e 

jetës private dhe familjare dhe të diskutohet rreth të 

drejtës për respektimin e jetës private si e drejtë për 

privatësi, e drejtë për të jetuar i mbrojtur nga 

vështrimet e të tjerëve në masën që individi dëshiron.  

 

Objektivat e këtij seminari janë që pjesëmarrësit në të 

ardhmen të jenë në gjendje të:  

 

 interpretojnë nocionin “jetë familjare”; 

 

 interpretojnë nocionin e Jetës private dhe kor-

respodencës sipas nenit 8 të KEDNj;    
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Seminar  

Moduli: Marrëveshja për pranimin e fajësisë (PTA) 
 

Më 8, 9, 22 dhe 23 nëntor 2011, IGJK në 

kuadër të Programit të Trajnimeve për Avan-

cim realizoi sesionet e radhës me temë “ Mar-

rëveshja për Pranimin e Fajësisë”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte krijimi i prakti-

kave më të mira në drejtim të zbatimit të mar-

rëveshjes për pranimin e fajësisë dhe inkura-

jimi i prokurorëve që kur ekzistojnë rrethanat 

adekuate, pa e cenuar interesin e drejtësisë, të 

aplikojnë këtë institut për shkak të ekono-

mizimit të procedurës, zvogëlimit të lëndëve 

dhe shumë përparësive tjera.  

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan në detale mar-

rëveshja për pranimin e fajësisë duke filluar 

nga; kuptimi, prejardhja dhe efekti, negocimi 

i palëve sipas KPPK,  

iniciativat, përmbajtja dhe format e mar-

rëveshjes për pranimin e fajësisë, paraqitja e 

marrëveshjes në gjykatë, pozita e palëve dhe 

të dëmtuarit në lidhjen e marrëveshjes, se-

anca gjyqësore për shqyrtimin e mar-

rëveshjes, vendimet egjykatës me rastin e 

shqyrtimit të marrëveshjes dhe aktgjykimi që 

ka bazë marrëveshjen për pranimin e fajësisë

-përmbajtja, arsyetimi dhe ankesa.   

 

Nga ky trajnim dolën edhe disa kërkesa 

konkrete për adresim tek Gjykata Supreme 

me qëllim që ajo të marr qëndrimet 

përkatëse juridike.  

 

Përfitues të këtij trajnimi me datat 8 dhe 9 

nëntor ishin gjyqtarët dhe prokurorët nga 

regjioni i Prishtinës, Gjilanit dhe  Mitrovicës.  

 

Ndërkaq me datat 22 dhe 23 përfitues ishin 

gjyqtarët dhe prokurorët nga regjioni I Priz-

renit dhe Pejës. 

2. Aktivitetet  nga  Programi i Trajnimeve për Avancim (PTA) 
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Tryezë pune 

Moduli: “Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit Gjatë Gjykimit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më 16 deri më 18 Nëntor 2011, IGJK në kuadër 
të Programit të Trajnimeve për Avancim  (PTA) 
në bashkëpunim me Departamentin e Drejtësisë 
së SHBA-ve, OPDAT, dhe Institutin Kombëtar 
të Avokimit gjatë Gjykimit (NITA) nga SHBA-
të, ka realizuar një tryezë pune tre ditore me 
temën 

 “Ndërtimi i Shkathtësive të Përfaqësimit 
gjatë Gjykimit”. 

 Çështjet të cilat u trajtuan në këtë trajnim prak-
tik kishin të bënin me teknikat e marrjes në 
pyetje të drejtpërdrejtë, të tërthortë, vënien në 
dyshim dhe rimarrjen në pyetje të pandehurve, 
dëshmitarëve dhe ekspertëve, si dhe teknikat e 
paraqitjes së fjalës hyrëse dhe argumentimit 
përfundimtar, si nga ana e prokurorit ashtu edhe 
nga ana e avokatit mbrojtës.  

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësve ju mundësua 
që përmes punës në grupe të demonstrojnë 
shkathtësitë e tyre të përfaqësimit gjatë gjyki-
mit, duke punuar rreth një rasti praktik dhe 
duke përdorur teknikat e prezantuara nga tra-
jnuesit e këtij trajnimi.   

Me këtë rast të gjitha prezantimet e pjesëmar-
rësve janë incizuar, dhe atyre u janë dhënë sug-
jerime për përmirësimin e prezantimit të 
rasteve në gjykatë. 

Në fund të trajnimit pjesëmarrësve u janë 
shpërndarë çertifikata për përfundimin me suk-
ses të trajnimit. 

 
Përfitues të këtij trajnimi ishin, gjyqtarë, pro-

kurorë, avokat dhe zyrtarë nga MD.    
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Provimi për kandidatët e PFAL 4 

 
Me përfundimin e kësaj faze, me datë 4, 8 dhe 10 nën-

tor në amfiteatrin e MAP është mbajtur provimi i fazës 

së parë për kandidatët e PFAL IV.  

Provimit iu nënshtruan 56 kandidatë për tri ditë nga 

ora 9 paradite deri në 16 pasdite, ky provim ka 

shënuar edhe përfundimin e fazës së parë të Programit 

Fillestar për Arsimim Ligjor për këtë gjeneratë. 

 

Provimi është administruar nga stafi i IGJK-së dhe 

është monitoruar nga këshilltarja e OSBE-së në IGJK, 

ndërsa sa i përket anës teknike gjithçka ishte përgatitur 

sipas rregullave dhe me kohë. 

3. Aktivitetet nga Programin Fillestar për Arsimim Ligjor ( PFAL) 

Faza e dytë e trajnimeve të PFAL IV 

Me 14 nëntor 2011, kanë filluar trajnimet për fazën 

e dytë në Programin Fillestar e cila do të zgjasë 3 

muaj, në këtë fazë do të trajtohen 22 module të 

ndryshme, modulet e drejta e BE-së dhe Menaxhimi 

i Rasteve, Rregullat e komunikimit dhe Ndërme-

jtësimi do të jenë të përbashkëta për të dy profilet. 

Për këtë fazë IGJK ka angazhuar rreth 27 trajnues. 

 

Fazën dytë e karakterizon ndarja e kandidatëve të 

profilit për gjyqtar dhe prokurorë në grupe me qël-

lim të ndjekjes së trajnimeve të specializuara për 

secilin profil. Nga gjithsej 56 kandidatë sa ka gjen-

erata e IV e PFAL, 41 prej tyre ndjekin trajnimin për 

gjyqtar dhe 15 të tjerë për prokurorë. 

Trajnimi në fazën e dytë do të mbahet tri ditë në javë 

sipas orarit të rregullt trajnues, ndërsa dy tjera kandi-

datët do të ndjekin trajnimet praktike të fazës së tretë. 

Vlerësimi i provimit të PFAL  

 

Aktivitetet për muajin nëntor në PFAL përveç se me 

trajnime kanë vazhduar edhe me vlerësimin e provimit 

të fazës së parë të PFAL. Vlerësimet është bërë nga ana 

e trajnuesve të cilët kanë hartuar provimin.  

 

Tani ky proces  pothuaj se është në përfundim dhe së 

shpejti do të publikohen edhe rezultatet e provimit.  

 

Nga ajo që është parë deri më tani nga vlerësimi i tra-

jnuesve, mund të konstatojmë me kënaqësi se kandi-

datët kanë treguar profesionalizëm të lartë dhe kjo është 

reflektuar me rezultatet e mira të treguara në provim. 
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Konferenca Regjionale “E ardhmja e trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm për gjyqtarët dhe 

prokurorët e rinj - Situata aktuale, perspektiva në të ardhmen dhe objektivat”  

Nën organizimin e Akademisë për Gjyqtarë dhe 

Prokurorë të Maqedonisë dhe Fondacionit Gjer-

man për Bashkëpunim Ndërkombëtarë, nga 21 deri 

23 nëntor 2011, në Shkup u mbajt Konferenca 

Regjionale “E ardhmja e trajnimit fillestar dhe të 

vazhdueshëm për gjyqtarët dhe prokurorët e rinj - 

Situata aktuale, perspektiva në të ardhmen dhe ob-

jektivat”.  

 

Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues të 

institucioneve trajnuese të regjionit dhe më gjerë, 

të cilat prezantuan situatën aktuale, vështirësitë, 

sfidat dhe objektivat që kanë këto institucione në 

ndërtimin e programeve trajnuese për arsimim lig-

jor për gjyqtarët dhe prokurorët.  

 

Fokusi kryesor i kësaj konference ishte programi 

trajnues për përgatitjen e kandidatëve për gjyqtarë 

dhe prokurorë të ardhshëm apo Programi Fillestar 

si dhe programet special trajnuese për këta kandi-

datë pas emërimit të tyre.  

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në këtë konferencë u 

përfaqësua nga z. Lavdim Krasniqi, Drejtor i IGJK

-së dhe z. Besim Morina, Udhëheqës i Programit 

Fillestar për Arsimim Ligjor. 

 

Për zhvillimet në sistemin gjyqësor në Kosovë dhe 

rolin e Institutit Gjyqësor në këtë proces foli z. 

Lavdim Krasniqi, i cili ndër të tjera potencoi se 

reformën e sistemit gjyqësor në Kosovë, 

 IGJK-ja e ka mbështetur me aplikimin e një 

sistemi të rekrutimit të kandidatëve të rinj për 

gjyqtarë dhe prokurorë, nëpërmjet Provimit Për-

gatitor dhe Programit Fillestar për Arsimim Lig-

jor”.  

 

Ai më tej prezantoi programet dhe metodolog-

jinë trajnuese që IGJK është duke i zbatuar, të 

cilat mbështesin gjyqtarët dhe prokurorët me 

qëllim të aplikimit të standardeve më të larta në 

zbatimin e ligjit.Përfaqësuesit e institucioneve 

trajnuese, nënshkruan një Memorandum Mirëk-

uptimi multilateral me të cilin ndër të tjera u 

zotuan që të vazhdojnë bashkëpunimin në 

shkëmbimin e përvojave rreth programeve tra-

jnuese. 
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Tryezë pune: Hartimi i Programit të punës së IGJK-së për vitin 2012 

4. Aktivitetet  tjera 

Programin Fillestar për Arsimim Ligjor dhe Pro-

gramin e Trajnimit për Avancim do të adresojnë. 

 

Gjatë kësaj tryeze, duke përdorur metodologjitë 

më të avancuara për hartim të planprogrameve, 

janë përmbledhur në formë profesionale të gjitha 

temat dhe modulet që do të përfshihen në kuadër të 

aktiviteteve të IGJK-së për vitin 2012. 

 

Përmbajtja e këtij planprogrami është shprehje e 

nevojave për trajnim të gjyqtarëve, prokurorëve, 

kandidatëve për këto pozita si dhe përfituesve tjerë 

të trajnimeve të IGJK-së me fokus adresimin e 

nevojave trajnuese të nevojshme sipas Ligjit të ri 

mbi Gjykata dhe të Ligjit të ri për Prokurorinë. 

 

Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin 23 gjyqtarë dhe 

prokurorë (trajnues të IGJK-së), stafi i zhvillimit të 

programeve të IGJK-së dhe këshilltarja nga OSBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më 14 deri 16 nëntor 2011, IGJK organizoj një 

punëtori për hartimin programeve trajnuese për 

vitin 2012 duke përfshirë Programin e Vazhdue-

shëm të Arsimim Ligjor,  

Programi për praktikant-studentë të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës  

IGJK/Fakulteti Juridik i UP-së  

 

Në 31 Tetor 2011. Në IGJK  përfunduan prak-

tikën grupi i tretë i studentëve të Fakultetit Ju-

ridik të Universitetit të Prishtinës .  

 

Pas përfundimit të periudhës praktike në ko-

hëzgjatje prej katër muajsh, praktikantët janë 

pajisur me një çertifikatë për përfundimin me 

sukses të programit të praktikës në IGJK.  

 

Më 1 nëntor 2011 filluan praktikën  grupi i 

katërt i  i studentëve.   

 

Tre praktikantët të cilët po  vijojnë praktikën në 

Institutin Gjyqësor të Kosovës janë duke ofruar  

mbështetje administrative për Programin Fill-

estar për Arsimim Ligjor (PFAL) dhe Pro-

gramin e Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor.   

 
 


